
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.10. 2022 № 24-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 24-ї сесії VIІІ скликання 

 

На виконання ч. 15 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та ст. 30 Регламенту Золотоніської міської ради, -  

 

міська рада вирішила: 

 

Затвердити порядок денний пленарного засідання 24-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 35 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.10. 2022 № 24-1/VІІІ 

 
 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 24 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2022 року 

3. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік зі змінами 

4. Про внесення змін до Програми відшкодування різниці в тарифах по  

КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної 

громади  у 2022 році зі змінами 

5. Про внесення змін до Програми забезпечення правопорядку та 

профілактики злочинності на 2021–2025 роки зі змінами 
6. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей з 

балансу виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей 

8. Про створення добровільної пожежної команди Благодатнівського 

старостинського округу Золотоніської міської територіальної громади 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-8/VIІІ 

„Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів на 2022 рік” (УЖКГ) 

10. Про створення медичних пунктів тимчасового базування 

11. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки ветеранів війни і 

праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників 

операції Об’єднаних сил, малозабезпечених, соціально незахищених сімей 

та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської територіальної громади  

„Турбота” на 2022 рік зі змінами 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-22/VIІІ 

„Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік” зі 

змінами 

13. Про передачу в оренду об’єкта комунальної власності територіальної 

громади без проведення аукціону по вул. Садовий проїзд, 7, м. Золотоноша 

14. Про надання дозволу на припинення договорів оренди комунального 

майна  

15. Про прийняття в комунальну власність безхазяйного майна 

16. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів КП 

„Міський водоканал” 

17. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної 

громади (вул.Лікарняна,2) 

18. Про внесення змін до договору оренди нежилих приміщень 

від 01.12.2021 року № 7 
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19. Про внесення змін до договору № СК2608 від 01.05.2021 року про доступ 

до об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій 

20. Про затвердження детального плану території частини с. Благодатне, в 

межах земельної ділянки по вул. Гайдара, б/н 

21. Про затвердження детального плану території частини с. Кедина Гора, в 

межах земельної ділянки по вул. Курортна, 37 та 37А 

22. Про відмову у затвердженні детального плану території частини с. Кедина 

Гора, в межах земельної ділянки по вул. Курортна, 37 та 37А 

23. Про затвердження детального плану території частини м. Золотоноша, в 

межах земельної ділянки по вул. Обухова, 60 А 

24. Про розробку детального плану території земельної ділянки за межами 

с. Хвильово-Сорочин 

25. Про відмову у розробці детального плану території земельної ділянки за 

межами с. Хвильово-Сорочин для розміщення автомобільної заправочної 

станції 

26. Про розробку детального плану території земельної ділянки в  

с. Крупське, вул. Андрія Вовка, 37 

27. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки в 

м. Золотоноша, вул. Максимовича, 2 

28. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в 

с. Кедина Гора 

29. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ „ТОВУЗ УКРАЇНА” в 

м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 

30. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Коробівською сільською радою та гр. Куницею В.Б. 

31. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в 

с. Благодатне, площа Свободи, 2в 

32. Про надання дозволу на розробку комплексного плану просторового 

розвитку території Золотоніської громади 

33. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в с. Кропивна, 

вул. Шкільна, 39 

34. Про надання згоди ФОП Некрасовій Н.В. на передачу земельних ділянок в 

суборенду 

35. Про створення комісії 

36. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


